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Livro de contos do escritor José^rneyi chega ao público alemão em edição de alto nível 

'Norte das águas' na Alemanha 
PEDRO GOMES 

Especial para 0 GLOBO 

FRANKFURT — 0 intrincado e 
tenso enredo da realidade po
lítica brasileira tem rareado 
as oportunidades de satisfa

ção literária do escritor José Sarney. 
Por isso, vem a calhar para as exi
gências de distensão psicológica e de 
compensação intelectual do Presi
dente da República, envolvido 24 ho
ras por dia nos superlativos desafios 
do País, o lançamento da edição ale
mã do seu livro de contos, seguindo-
se às já publicadas em inglês e rome
no. 

Esse oportuno e reconfortante con
trabalanço vai acontecer amanhã, na 
Feira Internacional do Livro de 
Frankfurt. Sob o título "Die Soehne 
des Alten Antao" ("Os filhos do ve
lho Antão") e num lançamento ini
cial de três mil exemplares, a editora 
Piper — uma das principais da Ale
manha — entregará ao público a 
obra de Sarney traduzida por Curt 
Meyer-Clason, nome que por si só 
garante a qualidade do trabalho. 

Além de contar com o alto nível da 
editora e do tradutor, o escritor José 
Sarney encontrará na Alemanha 
Ocidental uma praça cultural já ha
bituada e receptiva às contribuições 
da moderna literatura brasileira, 
mesmo a de temática densamente re
gional. O próprio Curt Meyer-Cla
son, por sinal também escritor de 
prestigio, responde çor esse movi
mento de aproximação e identifica
ção estéticas. Foi ele o introdutor 
dos nossos autores contemporâneos 
nesta parte da Europa, depois de 
competente e apaixonado esforço de 
persuasão junto a agentes literários 
e editoras. Na década de 50, ele pra
ticou a proeza (premiada) de tradu
zir o "intraduzível" João Guimarães 
Rosa e provar como o leitor europeu, 
de cultura bastantediferente da nos
sa, poderia absorver perfeitamente 
tamanha carga de tropicalidade lite
rária. 

O livro com os nove contos de Sar
ney deriva daquele que, no Brasil, se 
chamou "Norte das águas", primeiro 
editado pela Martins e depois pela 
Artenova, de Álvaro Pacheco, velho 
amigo do autor que sempre apostou 
alto n a sua vocação e capacidade li
terárias. Nas edições inglesa e rome
na, coordenadas por Antônio Olintho 

(que prefacia o "Die Soehne des Al
ten Antao"), a obra do Presidente 
tem respectivamente os títulos de 
"Tales of rain and sunlight" e "Os 
contos de Sarney". Todas as his
tórias se desenvolvem no cenário 
sertanejo maranhense, registrando 
em visão lírica os elementos popula
res da região e os testemunhos reco
lhidos ou pessoais do filho da terra, 
do político, do escritor e do poeta, 
sem extrapolar do realismo social 
para posições engajadas ou de de
núncia. 

Só quem não conheça a seriedade 
e o rigor do editor alemão no cum
primento do seu ofício será capaz de 
supor ou de suspeitar que a Piper, 
do alto de sua tradição e suas res
ponsabilidades profissionais, tenha 
editado o livro de Sarney por ser o 
autor o Presidente do Brasil, ou por 
se tratar de um Presidente que tam
bém faz literatura. Nem a Piper pre
cisa servir-se de tais expedientes, 
nem o leitor racional e exigente da 
Alemanha se deixa levar por esse ti
po de embalo. 

Ocorre que a literatura brasileira 
já dispõe na Alemanha Ocidental de 
atrativos e mercado suficientes para 
animar os empresários e profissio
nais do ramo editorial. Dentre os 
clássicos, Machado de Assis já tran
sita por aqui há muito tempo. E, 
quando passamos para a esfera dos 
modernos e contemporâneos, a safra 
é copiosa: Mário de Andrade, Erico 
Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge 
Amado, Carlos Drummond de An
drade, Guimarães Rosa, Manuel 
Bandeira, Gilberto Freyre, Clarice 
Lispector, João Cabral de Melo Neto, 
Ignacio de Loyola Brandão, Fernan
do Gabeira, Ferreira Gullar, Márcio 
Souza e Rubem Fonseca, entre ou
tros. Praticamente todas as editoras 
importantes da Alemanha Ocidental 
publicam autores brasileiros: além 
da Piper, a Kiepenheur & Witsch, de 
Colônia, a Hoffmann & Campe e a 
Rowohlt, de Hamburgo, a Vervuet e 
Suhrkamp, de Frankfurt, a Wei-
brecht e a Klett-Cotta, de Stuttgart, a 
Cecília Dressler e ainda outras do 
mesmo plano de idoneidade e reno
me. Elas hoje podem contar com um 
rol de tradutores alentado e expres
sivo, como Karin von Schweder-S-
chreiner, R. Erb, Andreas Klotsch, 
Berthold Zilly, Willy Keller, Johan-
nes Gerdold, Heifrun Adler, Ray-
Guede Mertin, Alfred Optiz. 

Num espaço de tanta presença 

brasileira e de tantas organizações e 
pessoas voltadas para o nosso ma
nancial literário, por que faltaria lu
gar para o contista e poeta José Sar
ney, ainda mais já com o direito de 
ostentar o título consagrante de 
membro da Academia Brasileira dê 
Letras? 

E claro que a condição presiden
cial sempre acrescenta interesse e 
charme, pois Sarney faz parte de um 
clube muito restrito de políticos e es
tadistas também e sempre escritores. 
Não foram, entretanto, por aí que se
guiram os critérios de decisão aa sua 
editora alemã. 

Tendo acompanhado a iniciativa 
desde que ela surgiu, nosso embaixa 
dor em Bonn, Oscar Soto Lorenzo 
Fernandez, procura ressaltar o as 
pecto basicamente profissional do 
investimento da Piper, sobretudo < 
depois que o tradutor Curt Me 
yer-Clason não só aprovou o 
projeto como fez do livro de 
Sarneyum julgamento cn>> 
tico francamente positi 
vo, prevendo a iavora 
vel acolhida do 
público de língua 
alemã da Alemã 
nha. Federal, 
da Áustria e 
da Suíça. A pro
pósito, Sarney 
já recebeu um 
cheque de paga
mento de parte 
dos direitos au
torais de "Die 
Soehne des Al
ten Antao". 

Certamente a Piper 
não dispensou o apoio Io 
gístico, principalmente da re 
presentação diplomática brasúei 
ra, nesse sentido obtendo o que era 
necessário da nossa embaixada em 
Bonn e ainda do nosso consulado em 
Hamburgo, em cuja equipe o Minis
tro Francisco Lima e Silva dispõe in
clusive de uma assessora cultural de 
rara qualidade e eficiência, Angelika 
Von Woellwarth. 

Entretanto, ao que tudo indica, de 
qualquer maneira os editores teriam 
chegado a Sarney e acreditado nesse 
investimento. Eles próprios se encar
regarão de testar o cálculo e o risco 
a partir de domingo, quando a obra 
se transfere definitivamente do seu 
laboratório editorial para o gosto e o 
juízo absolutamente descomprometi-
dos do público alemão. 

CONFISSÕES DO TRADUTOR DE SARNEY 

Um alemão bem brasileiro 
De fundamental valor é o depoimento do escritor Curt Me

yer-Clason, do qual devemos lembrar desde logo que viveu 17 
anos no Brasil, conhece a região Norte-Nordeste do país e já 
traduziu em torno de 40 livros da nossa literatura, inclusive 
fazendo -estreita amizade com vários autores, a começar por 
Guimarães Rosa. 

Queríamos saber, de viva voz, se ele realmente gostou do 
livro de Sarney, conforme se comenta. Falando pelo telefone, 
de sua casa em Munique, ele nos responde sem qualquer 
hesitação: 

— Gostei, e gostei muito. Apesar dos desafios nao raro 
dificílimos que enfrentei para traduzir as invenções verbais e 

as metáforas do autor, foi um prazer especial transitar no 
vivido cosmos sarneano, ao mesmo tempo típico do 

Nordeste brasileiro e de temática universal, dando 
como resultado uma literatura regionalista e 

inconfundível em relação a autores como 
Graciliano Ramos e Jorge Amado. A 

linguagem e o estilo de Sarney são 
intensamente peculiares, dota
dos de uma qualidade literária 
que — vale ressaltar por ser re
quisito indispensável ao verda
deiro escritor — aparentemente 

5*r *E~~H~I}9—~mBN não lhe custa nenhum esforço. 
As falas do puro impuro do no-, 
mem do sertão impõem-se pela 
leveza e transparência, flutuam 
na narrativa, ao mesmo tempo 
em que sabem ser contundentes 
quando necessário. 

As identificações de Curt Me
yer-Clason levam-no a confessar 

que recebeu do pais distante, onde che
gou aos 26 anos de idade, o melhor de sua 

vida. No ambiente brasileiro é que se processou a 
sua formação mental, mantida até hoje nos termos de 

um emocionalismoede um sentimentalismo que, ao con
trário do que ocorre entre os alemães, deixa a racionalização 

para o segundo momento. Apesar de toda essa familiaridade com o 
Brasil e com o nosso povo (cuja linguagem sempre procurou ouvir e 

entender de perto) ele revela que não teria conseguido traduzir Sarney 
se antes não houvesse trabalhado Guimarães Rosa. Rosa ("um seguro 
prêmio Nobel se vivo fosse") lhe abriu o caminho que não é só de 
tradução, mas de verdadeira recriação. Os dicionários, mesmo o de 
Aurélio, não resolviam certos enigmas que lhe surgiam no curso da 

— A minha maior preocupação estava concentrada na recriação da 
atmosfera sarneana. No mais há que seguir a velha e clássica lição de 
Alexandre Humboldt, ou seja, a de buscar na tradução a "equivalência 
idiomática". E se traduzir também é conviver, segundo me ensinou Gui
marães Rosa, eu tinha como vantagem o trunfo da convivência brasileira, 
pude identificar-me por via do conhecimento e da sensbilidade com a 
forma inteira da literatura telúrica de Sarney. Ao ler pela primeira vez os 

seus contos eu senti um sopro sussurante de sa
ga, de odisséia, e fui assim mansamente conquis
tado. Ao traduzir o livro, eu o fiz em voz alta. 
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